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Cechy 

 Zdalne monitorowanie stanu otwarcia/zamknięcia drzwi i okien w czasie rzeczywistym; 

 W stanie uzbrojenia zostanie wysłana wiadomość o wykryciu otwarcia drzwi/okna; 

 Może współpracować w sieci powiązanych urządzeń dla zwiększenia bezpieczeństwa; 

 Alarm drogą bezprzewodową, wysoka odporność na zakłócenia, znikome ryzyko fałszywego alarmu; 

 Niskie zużycie energii, przyjazny dla środowiska, przyczynia się do poprawy komfortu życia; 

 Dyskretna obudowa urządzenia wkomponuje się w każde wnętrze; 

 Rejestr zdarzeń z podglądem dziennym lub tygodniowym możliwy do sprawdzenia na urządzeniach 

mobilnych. 

Opis urządzenia  

 

Instalacja 

1. Zdemontuj podstawę urządzenia z korpusu urządzenia oraz podstawę części magnetycznej od 

korpusu części magnetycznej jak na poniższym rysunku. 
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2. Otwórz pokrywę baterii i włóż baterię CR2. 

 
3. Przymocuj podstawę urządzenia w pożądanym miejscu na futrynie drzwi lub okna dwoma wkrętami 

lub taśmą dwustronną. Podobnie (jak na rysunku poniżej) zamontuj podstawę części magnetycznej 

na oknie lub drzwiach. 
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4. Zamontuj korpus urządzenia i korpus części magnetycznej na ich podstawach według poniższego 

rysunku. 

Uwaga: dokonaj ustawień sieciowych przed zamontowaniem! 

 
5. Instalacja jest zakończona gdy urządzenie jest zamontowane w sposób jak na poniższym rysunku. 

 

Pobranie aplikacji 

Proszę zeskanować QR kod i pobrać najnowszą aplikację SmartHome. 
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Użytkownicy Android/iOS mogą pobrać aplikację wyszukując „Wulian Smart Home” w Google Play/App 

Store. 

Wskazówka: przy pobieraniu aplikacji po raz pierwszy przeczytaj uważnie Instrukcję obsługi. 

Ustawienia sieciowe 

Upewnij się, że Brama (do zakupienia oddzielnie) pracuje normalnie i [Kontrolka sieci ZigBee] miga, 

urządzenie jest zasilone i jest w zasięgu Bramy.  

Upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do żadnej innej Bramy lub przeprowadź procedurę wyjścia 

urządzenia z sieci przed podłączeniem go ponownie do sieci. 

1. Włączanie do sieci po raz pierwszy (automatyczne) 

Ustaw bramę w tryb dodawania urządzeń do sieci, podłącz zasilanie do urządzenia, a urządzenie 

włączy się do sieci automatycznie. W czasie poszukiwania sieci [Kontrolka systemu] urządzenia 

miga. Po poprawnym włączeniu do sieci [Kontrola systemu] włączy się na 2s. 

2. Włączanie do sieci manualne 

Szybko wciśnij [Klawisz wielofunkcyjny] 1 raz, urządzenie szuka sieci, [Kontrolka systemu] miga. 

Po poprawnym włączeniu do sieci [Kontrola systemu] włączy się na 2s. 

Wskazówka: szybko wciśnij [Klawisz wielofunkcyjny] 1 raz, [Kontrolka systemu] mignie 1 raz co 

oznacza poprawne włączenie do sieci. 

3. Opuszczanie sieci 

Długo przyciśnij [Klawisz wielofunkcyjny] przez 6s, [Kontrolka systemu] zamiga 4 razy, urządzenie 

opuszcza sieć ZigBee. 

Uwaga: jeśli po wykonaniu powyższych czynności urządzenie nie włączyło się do sieci ZigBee upewnij się, 

że Brama jest w trybie dodawania urządzeń, wykonaj procedurę opuszczenia sieci, odczekaj 2s i szybko 

wciśnij [Klawisz wielofunkcyjny] 1 raz w celu włączenia do sieci. 

Uwaga: po opuszczeniu sieci nie wyłączaj zasilania (wyłączenie zasilania sieciowego lub wyjęcie baterii) 

przez 4s, aby nie uszkodzić urządzenia. 

Obsługa 

Użytkownik może mieć podgląd stanu kontaktronu w aplikacji po ukończeniu konfiguracji. Po otrzymaniu 

informacji o nieautoryzowanym otwarciu okna lub drzwi może podjąć działania sprawdzające sytuację w 

domu (sprawdzić obraz z zainstalowanej Inteligentnej Kamery itp.) lub powiadomić odpowiednie służby. 
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Specyfikacja 

Nazwa Inteligentny Kontaktron 

Model WL-ZSPDBPW-MT-03 

Protokół komunikacyjny IEEE 802.15.4 (ZigBee/SmartRoom) 

Typ anteny Antena wewnętrzna 

Zasilanie Bateria 3V DC 

Pobór prądu w trybie czuwania ≤4μA 

Rodzaj baterii CR2, 1szt. 

Prąd otwarcia i zamknięcia ≤2μA na otwarciu, ≤4μA na zamknięciu 

Odległość wykrywania 20mm 

Wymiary  Urządzenie               63 x 23 x 21mm 

Część magnetyczna  63 x 10 x 15mm 

Materiał i kolor PC, Biały 

Stopień ognioodporności UL94 V-2 

Temperatura pracy -10°C~+45°C 

Wilgotność pracy ≤95%RH (bez kondensacji) 

Temperatura przechowywania -20°C~+60°C 

Metoda instalacji Montaż nadrzwiowy lub naokienny 

Masa netto 37g 

 

Uwagi 

 W celu zapewnienia łączności i wykorzystania możliwości urządzenia, nie instaluj produktu w 

pokrywach metalowych lub urządzeniach zamkniętych; 

 Produkt powinien być regularnie testowany w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia i 

fałszywego alarmu; 

 Zderzenie produktu z twardymi powierzchniami (np.: w wyniku upuszczenia) może spowodować 

jego trwałe uszkodzenie; 

 Dozwolone czyszczenie powierzchni produktu przy wykorzystaniu suchej ścierki. Niedozwolone jest 

stosowanie agresywnych środków czyszczących i rozpuszczalników; 

 Produkt powinien być zainstalowany w suchym i czystym miejscu, żeby zapobiec zabrudzeniu 

komponentów wewnętrznych. 

 Nie rozkręcaj i nie naprawiaj produktu i jego akcesoriów. 

 Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu, odeślij go do serwisu dystrybutora. 
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